
 

 

REGULAMIN KONKURSU 

„Płocczanka prosto z kranu w codziennym życiu mojej rodziny” zwany dalej „Regulaminem” 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu pod nazwą ”Płocczanka prosto z kranu w codziennym życiu mojej rodziny” 

(zwanego dalej Konkursem) są „Wodociągi Płockie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Płocku przy ul. Harc. Antolka Gradowskiego 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi - XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000040316, NIP 774 23 69 968, REGON 610409926, kapitał zakładowy w 

wysokości 226 063 000,00 zł. 

 

2. Konkurs rozpocznie się w dniu 22 marca 2021 r. w momencie opublikowania postu konkursowego i 

będzie trwać do 11 kwietnia 2021 r. do godz. 23:59. 

 

3. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na profilu “Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. na Facebooku 

https://www.facebook.com/wodociagi/ 16 kwietnia 2021r. poprzez publikację trzech zwycięskich zdjęć.  

 

4. Celem konkursu jest promowanie postaw proekologicznych, płockiej kranówki oraz działalności 

gospodarczej Organizatora.  

 

5. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią 

promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2019 r., poz. 847). Organizator 

jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

cywilny (Dz. U. 2019 r., poz. 1145). 

 

6. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. 

 

7. Warunki uczestnictwa w konkursie są określone w niniejszym Regulaminie, a każde zgłoszenie uczestnika 

do konkursu będzie jednoznaczne z faktem, że uczestnik ten zapoznał się z treścią Regulaminu i go 

akceptuje. 

 

8. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie, traci prawo do udziału w konkursie 

oraz ewentualnej nagrody. 

§ 2 Przebieg konkursu 

1. Konkurs ogłoszony zostanie na profilu “Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. na Facebooku 

https://www.facebook.com/wodociagi/. 

 

2. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolności do czynności 

prawnych, z zastrzeżeniem §2 pkt 4 niniejszego regulaminu.  
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3. Uczestnikiem Konkursu może być osoba niepełnoletnia pod warunkiem udzielenia pisemnej zgody na jej 

udział w Konkursie przez opiekuna prawnego. W takim przypadku opiekun prawny zobowiązany jest 

podpisać na formularzu konkursowym wszelkie oświadczenia i zgody w imieniu osoby niepełnoletniej. 

Odpowiednie formularze dostępne są na stronie Internetowej „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. 

www.wodociagi.pl w zakładce Aktualności. 

 

4. Z udziału w konkursie są wykluczeni pracownicy “Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. i członkowie  

ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: wstępnych, zstępnych, 

rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, krewnych i powinowatych drugiego stopnia 

oraz osoby pozostające  w stosunku przysposobienia. 

 

5. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu do 11 kwietnia 2021 r. do godz. 23:59 na adres mailowy 

konkurs@wodociagi.pl zdjęcia nawiązującego do tematyki konkursu zawartej w jego nazwie. W treści 

maila należy wpisać swój numer telefonu, imię i nazwisko – w celu identyfikacji uczestnika przy odbiorze 

nagrody i w razie ewentualnej próby kontaktu z uczestnikiem. 

 

6. Uczestnik zgłaszając się do Konkursu oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznym autorem zdjęcia i 

przysługują mu do niego osobiste i majątkowe prawa autorskie. Ponadto, Uczestnik oświadcza i 

gwarantuje, że zdjęcie nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.  

 

7. Jeżeli na zdjęciu konkursowym znajduje się wizerunek osoby/osób, Uczestnik przesyłając fotografię 

zobowiązany jest do załączenia podpisanego oświadczenia dotyczącego zgody na publikację wizerunku 

wszystkich osób znajdujących się na zdjęciu. Odpowiedni formularz dostępny jest na stronie internetowej 

„Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. www.wodociagi.pl w zakładce Aktualności. 

 

8. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedno zdjęcie.  

 

9. W konkursie pod uwagę brane są wyłącznie zgłoszenia kompletne, zgodne z zadaniem konkursowym, 

niezawierające treści niezgodnych z prawem, niezagrażające prawom osób trzecich, nienaruszające 

dobrych obyczajów, niedyskryminujące ze względu na rasę, płeć, wiek, orientację seksualną, narodowość, 

przekonania polityczne bądź religijne, niepełnosprawność, nienaruszające w jakikolwiek sposób godności 

ludzkiej, niepropagujące przemocy lub nienawiści, niezawierające treści o charakterze erotycznym, 

pornograficznym lub wulgaryzmów i spełniające wszystkie warunki określone niniejszym Regulaminem. 

 

10.   Konkurs jest moderowany. Wszystkie komentarze, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, 

naruszające czyjeś prawa autorskie, zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, 

nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, 

nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych, a także takie, które nie zawierają 

podstawowych wymagań, stawianych przez organizatora i których treść nie będzie związana z tematem 

konkursu, zostaną usunięte przez moderatorów. 

§ 3 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

Przesłanie zdjęcia konkursowego wiąże się z wyrażeniem na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zgody  
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na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu w zakresie danych zamieszczonych na portalu 

Facebook.com przez “Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. 

Przesyłając zgłoszenie do konkursu Uczestnik zobowiązany jest do załączenia podpisanej zgody na 

przetwarzanie danych osobowych. Odpowiedni formularz dostępny jest na stronie Internetowej 

„Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. www.wodociagi.pl w zakładce Aktualności. 

§ 4 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej 

RODO) – organizator konkursu informuje, że:  

1. Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Spółka “Wodociągi Płockie” Sp. z o.o.  

z siedzibą w Płocku, ul. Harc. A. Gradowskiego 11, NIP: 774-23-69-968, REGON: 610409926.  

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisząc na adres 

Administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@wodociagi.pl. 

3. Administrator dane osobowe uczestnika konkursu będzie przetwarzać w celu: 

a) realizacji konkursu, o którym mowa w § 1;  

b) realizacji działań podatkowo - rachunkowych;  

c) archiwizacji dokumentacji wytworzonej w Spółce wynikającej z przepisów o archiwizacji; 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż 1 rok do celów, w których dane te  

są przetwarzane. 

5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się za zgodą uczestnika konkursu i jest niezbędne do realizacji 

celów wskazanych w pkt. 3 lit. a. 

 

6. Odbiorcami danych osobowych uczestnika konkursu są lub mogą zostać: podmioty, którym  

na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, operatorzy pocztowi i firmy 

kurierskie, banki, organy administracji publicznej w tym inne jednostki samorządu terytorialnego lub 

urzędy państwowe w zakresie, w jakim będzie wynikać to z przepisów prawa zobowiązujących  

do udostępnienia tych danych, podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane  

na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

7. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do przekazanych danych (na podstawie art. 15 

RODO), sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO), żądania usunięcia danych (na podstawie  

i w zakresie określonym w art. 17 RODO), ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych  

w art. 18 RODO), przeniesienia danych (na podstawie art. 20 RODO). 

8. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. 

Cofnięcie udzielonej zgody równoznaczne jest z wycofaniem się z udziału w konkursie. Cofnięcie to nie 

ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  

z obowiązującym prawem. 
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9. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych na sposób przetwarzania danych przez Administratora. 

10. Spółka nie planuje przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący 

Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

11. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych uczestnika 

konkursu należy kierować na adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub do Inspektora  

na adres e-mail: iod@wodociagi.pl. 

§ 5 Nagrody 

1. Nagrodami w konkursie są łącznie 3 (trzy) rodzinne zestawy upominkowe ufundowane przez „Wodociągi 

Płockie” Sp. z o.o.  z siedzibą w Płocku, przy ul. Harc A. Gradowskiego 11.  

Uczestnikowi może zostać przyznana maksymalnie jedna Nagroda.  

2. W stosunku do każdej Nagrody, ustala się dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości 

nagrody rzeczowej, zaokrąglenie będzie dokonane na zasadach określonych w przepisach prawa 

podatkowego. Zwycięzca wyraża zgodę, aby nagroda pieniężna została przekazana na poczet należnego 

podatku dochodowego od osób fizycznych. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie przekazana na poczet 

zryczałtowanego podatku, o którym mowa art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. Kwota podatku, o którym mowa powyżej zostanie odprowadzona do 

właściwego urzędu skarbowego. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania do wypłaty dodatkowej nagrody 

pieniężnej. 

3. Wartość rynkowa I Nagrody rzeczowej, składającej się z czterech kubków silikonowych, dwóch butelek 

termicznych, dwóch termosów dziecięcych, dwóch toreb na zakupy i karafki, wynosi 800,54 zł brutto (kwota 

z podatkiem VAT).  

Wartość rynkowa II Nagrody rzeczowej, składającej się z czterech butelek szklanych w filcowym etui i dwóch 

toreb na zakupy, wynosi 306,28 zł brutto (kwota z podatkiem VAT).  

Wartość rynkowa III Nagrody rzeczowej, składającej się z czterech butelek szklanych i dwóch toreb na zakupy, 

wynosi 291,52 zł brutto (kwota z podatkiem VAT).  

4. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty. 

5. Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią. 

6. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody. 

 

 

 

 



 

 

§ 6 Przyznawanie nagród 

1. Ocenie podlegają wyłącznie zdjęcia przesłane zgodnie z Regulaminem. 

2. Wyboru 3 (trzech) zwycięskich zdjęć dokona komisja konkursowa składająca się z 3 przedstawicieli 

Organizatora (Komisja konkursowa lub Komisja). Wyłącznie Komisja jest uprawniona do dokonania oceny 

zdjęć i wyłonienia zwycięzców. Od decyzji Komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.  

3. W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji zgłoszenia (zdjęcia), okaże się, że uczestnik nie spełnia wymogów 

określonych niniejszym Regulaminem, traci on prawo do nagrody, w wyniku czego następuje przesunięcie 

kolejności uczestników. 

4. Informację o wygranej oraz o sposobie odbioru nagrody  laureaci otrzymają w formie odpowiedzi 

mailowej do nadesłanego zgłoszenia konkursowego. 

 

5.Warunkiem przekazania nagrody jest zgłoszenie się, po wcześniejszym umówieniu, do siedziby 

Organizatora w godzinach jego pracy (pn.-pt., godz. 8-15) w celu odbioru nagrody, nie później niż w terminie 

7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania nagrody, wynikającą z braku jej odbioru 

przez Uczestnika. W takim przypadku Nagroda pozostaje własnością Organizatora. 

§ 7 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin jest zamieszczony na stronie internetowej www.wodociagi.pl w zakładce Aktualności.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie,  w każdym czasie bez 

podania przyczyny.  

3. Zarówno uczestnicy konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych 

na tle niniejszego Regulaminu sposób ugodowy,  na drodze negocjacji. 

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą 

rozpoznawane przez sąd powszechny właściwości ogólnej. 

5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku m.in.: działalności podmiotów 

świadczących usługi dostępu do sieci Internet i obsługi konta poczty elektronicznej. 

7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani 

z nim związany. 
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